
Onafhankelijke Beveiligingsscan 
“Ondernemers rapporteren jaarlijks 2,3 miljoen criminele delicten. Bijna een 
derde van alle bedrijven was slachtoffer van één of meer vormen van criminaliteit.”

Wij weten dat het treffen van de juiste maatregelen tijd & geld kost.  
Twee essentiële factoren bepalend voor de continuïteit van uw bedrijf of onderneming. 
De derde factor is Veiligheid.OIW i.s.m. Centrummanagement is zich sterk bewust van alle factoren en
komt derhalve met een éénmalig aanbod, want de veiligheid van u en uw klanten is ook onze zorg!

Onafhankelijke Beveiligingsscan 
normaal € 350,00 (excl. BTW).

Nu voor maar € 50,00 min eenmalige 
korting van € 25,00*(excl. BTW) = € 25,00
+ 50% korting op de kosten van de maatregelen tot een maximum van 
€ 700,00 op bv. Pinautomaat, (afroom-) kluis, alarmsystemen, camera’s etc.

Wat moet u hiervoor doen? 

Stap 1: Regel de beveiligingsscan
Kijk op www.stavoorjezaak.nl en vind een onafhankelijk beveiligingsexpert in jouw regio. 
Doe dit vóór 1 augustus 2011 zodat u gegarandeerd bent van de volledige subsidie.

Stap 2: Vraag de subsidie voor de beveiligingsscan aan.
Van de adviseur ontvang je een beveiligingsrapport met maatregelen om je bedrijf veiliger te maken,
concreet en op maat. Op basis hiervan dien je de aanvraag voor de subsidie in.

Stap 3: Voer de maatregelen uit
Op basis van het beveiligingsrapport van de adviseur kun je maatregelen nemen om jouw zaak 
veiliger te maken. De maatregelen moeten 6 maanden nadat de scan is aangevraagd zijn uitgevoerd.

Stap 4: Vraag de subsidie voor de maatregelen aan
Heb je de maatregelen uitgevoerd? Stuur dan het beveiligingsrapport en de facturen van de gemaakte 
kosten op. Hiervoor moet je een apart formulier invullen. 
Deze vind je op www.stavoorjezaak.nl

*Extra aanbieding. De aanbieding van € 25,= geldt voor aanmeldingen tot 1 augustus 2011. 

De extra korting wordt beschikbaar gesteld door € 25,= Centrummanagement & Gemeente Maastricht. 

Wanneer je aanvullende vragen hebt kun je via email contact opnemen met :
OIW: info@oiw-wyckmaastricht.nl
Centrummanagement Maastricht: info@cmmaastricht.nl

Het bruist er!

Wij geven u inzicht in de huidige ontwikkelingen in Wyck en 
maken u bewust van de mentaliteitsverandering in ons stadsdeel. 
authentiek. onderscheidend. ondernemend.
Gemeente Maastricht: www.maastricht.nl Centrum management Maastricht: www.cmmaastricht.nl 
VVV Maastricht: www.vvv-maastricht.eu

Samen!


